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  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  
České gastroenterologické společnosti  

ČLS JEP 
Dne 30. 1. 2019 v 10:00 hodin 

 
 

 

Přítomni (bez titulů):  Milan Lukáš, Ondřej Urban, Jiří Cyrany, Martin Bortlík, Petr Vítek, Luděk 
Hrdlička, Ilja Tachecí, Jana Koželuhová, Tomáš Hucl, Přemysl Falt, Radan Keil, Stanislav Rejchrt, Vladimír 
Nosek 

Revizní komise: Jan Bureš 

Hosté:  Alena Kovaříková, Martina Pfeiferová, Lucie Tošovská, Barbora Pipek 

Omluveni: Julius Špičák, Karel Lukáš 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

 

1. Zahájení, seznámení s programem a kontrola úkolů z posledního zasedání (O. Urban) 
 
2. Volba pokladníka ČGS 
 
3. Volba předsedy revizní komise ČGS 
 
4. Rozdělení kompetencí v rámci výboru na stávající volební období (O. Urban) 
 
5. Organizace ESGE days Praha 2019 (S. Rejchrt, T. Hucl, P. Falt)  
 
6. Nové pracovní skupiny ČGS (O. Urban, I.Tachecí) 
 
7. Stav jednání o úhradách digestivní endoskopie (L. Hrdlička, O. Urban, S. Rejchrt),  
 
8. Zpráva o činnosti Sekce mladých gastroenterologů (B. Pipek) 
  
9. Profesionální zastoupení, lobbing (O. Urban, L. Hrdlička) 
 
10. Zpráva o 15. vzdělávacích a diskusních gastroenterologické dnech v Karlových Varech, 
vyúčtování akce (J. Špičák) 
 
11. Organizace postgraduálních kurzů (O. Urban) 
 
12. 36. český a slovenský gastroenterologický kongres 2019, Praha, 27. – 29. 11. 2019 (M. Lukáš) 
 
13. ČGS/WGO kongres 2020 v Praze (O. Urban, J. Špičák) 
 
14. Členství v mezinárodních organizacích, ESGE councillor elections (O.Urban, I. Tachecí)  
 
15. Zpráva o činnosti PS IBD a IBD center, IBD registr CREdIT (M. Bortlík) 
 
16. Zpráva o činnosti FAP registru, spolupráce SÚKL (J. Cyrany) 
 
17. Zpráva o činnosti Sekce ambulantních gastroenterologů (L. Hrdlička) 
 
18. Webové stránky, diskusní fórum, videoknihovna, mobilní aplikace (P. Vítek) 



Stránka | 2  
 

 
19. Plán spolupráce s pacientskými organizacemi (J. Koželuhová) 
 
20. Guarant partnerství – smlouvy se sponzory (M. Lukáš/L.Tošovská) 
 
21. Časopis Gastroenterologie a hepatologie (M. Lukáš) 
 
22. Přijímání nových členů (M. Pfeiferová) 
 
23. Různé, diskuse  
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Průběh jednání: 
 

1. Zahájení, seznámení s programem a kontrola úkolů z posledního zasedání (O. Urban)  
� Přivítání a seznámení s programem schůze 
� Usnášeníschopnost: zasedání přítomna více než polovina členů výboru - zasedání je 

usnášeníschopné dle platného jednacího řádu ČLS JEP  
 

2. Volba pokladníka ČGS (P. Vítek) 
� Návrh na pozici pokladníka – V. Nosek, přijal kandidaturu 
� Hlasování o návrhu jmenování V. Noska: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1 
� Usnesení: V. Nosek zvolen pokladníkem ČGS 
 

3. Volba předsedy revizní komise ČGS  
� přesunuto na příští zasedání z důvodu nepřítomnosti 2 členů komise 
 

4. Rozdělení kompetencí v rámci výboru na stávající volební období (O. Urban) 
� všichni přijali – kompetence budou zveřejněny na stánkách ČGS  

 
5. Organizace ESGE Days 2019 (S.Rejchrt, T.Hucl) 

� Informace o registracích na ESGE Days  
� Návrh na setkání výboru ESGE a výboru ČGS – (O. Urban), informace o jednání stran 

společné  
            večeře výborů 6. 4. 2019, otázka účasti zástupců SGS  

� Organizace stánku ČGS + SGS + časopisu Gastroenterologie a hepatologie – zdarma  
� Program ČaS endoskopických dnů bude vytištěn v režii ESGE 
� V roce 2020 a 2021 budou ČaS endoskopické dny probíhat na Slovensku 
� Nabídka registrací zdarma pro členy ČGS ze sponzorských příspěvků (celkem vybráno 

             1 100 000 Kč), informace a nabídka bude rozeslána e-mailem 
 

6. Nové pracovní skupiny ČGS (O.Urban, I.Tachecí)  
� Informace o žádostech o založení nových pracovních skupin ČGS 

 
Pracovní skupina pro bariatrickou endoskopii (PS BE) 
Předloženy podklady pro založení PS 
Návrh usnesení: Výbor na návrh MUDr. Evžena Machytky, Ph.D. a skupiny členů ČGS zakládá v 
souladu se stanovami ČGS a ČLS JEP Pracovní skupinu pro bariatrickou endoskopii (PS BE) 
Hlasování o návrhu: PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
� PS BE bude začleněna do seznamu pracovních skupin ČGS (příloha stanov) (M. Pfeiferová) 
� schválení PS BE jako pracovní skupiny následným shromážděním členů (M. Pfeiferová) 
� zpráva o činnosti PS BE bude podávána výboru nejméně jednou ročně (dr. Machytka nebo jím 

pověřený člen PS BE) 
 
Český pankretologický klub 
Předloženy podklady pro založení PS  
� Úřadující předseda P. Dítě a MUDr. M. Loveček budou pozváni na zasedání výboru ČGS 

k diskuzi ohledně ev. příspěvků PK do evropských struktur a závazků z minulosti   
Návrh usnesení: Výbor na návrh MUDr. Martina Lovečka, Ph.D. a skupiny členů ČGS, s podporou 
stávajícího předsedy Českého pankreatologického klubu prof. Petra Dítě, ustanovuje v souladu se 
stanovami ČGS a ČLS JEP Český pankreatologický klub (ČPK) jako oficiální pracovní skupinu ČGS. 
ČPK bude nadále pracovat jako národní člen Evropského pankreatického klubu (člen UEG). 
Hlasování o návrhu: PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
� PS ČPK bude začleněna do seznamu pracovních skupin ČGS (příloha stanov) (M. Pfeiferová) 
� schválení ČPK jako pracovní skupiny následným shromážděním členů (M. Pfeiferová) 
� zpráva o činnosti ČPK bude podávána výboru nejméně jednou ročně (dr. Loveček nebo jím 

pověřený člen ČPK) 
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7. Stav jednání o úhradách digestivní endoskopie (L. Hrdlička, O. Urban, S. Rejchrt) 
� L. Hrdlička informoval o navrhovaných změnách v úhradách endoskopických výkonů - 

Tabulka přílohou zápisu 
� Byl podán návrh postupu prací k zařazení výkonů do sazebníku, O. Urban, L. Hrdlička – návrh 

vyjednat přechodné období 
� O. Urban pověřil L. Hrdličku jednáním s firmou OAKS Consulting o potenciálním 

zastupování ČGS a  spolupráci na této problematice a .informování členů výboru o možnostech 
spolupráce  

� Usnesení: Výbor pověřuje L. Hrdličku průzkumem stanoviska ambulantních gastroenterologů 
k navrhovaným změnám v úhradách  

 
8. Zpráva o činnosti sekce mladých gastroenterologů (B. Pipek) 

� Pokračují překlady guidelines (18) – budou zasílány výboru (dle odbornosti) k revizi 
� Předložena žádost o finanční podporu mladým gastroenterologům za překlady  
� UEG granty na podporu překladů guidelines – sledovat výzvy (J. Cyrany) 
� Návrh usnesení: Výbor ČGS souhlasí s odměnou 2 000 Kč za jeden překlad guidelines  
� Hlasování o návrhu: PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

 
� Registrace k ESGE Days 2019 – nominace 40 mladých gastroenterologů 
� Gastro Update Europe 2019 – účast 5 mladých gastroenterologů, 2 volné registrace, 3 s e-

posterem 
� Budějovice gastroenterologické 2019, 11. – 12. 4. 2019, příprava programu 
� Volby do rady SMG v roce 2020, příprava podzim 2019 

 
9. Profesionální zastoupení, lobbing (O. Urban, L. Hrdlička) 

� Důležité prověřit možnosti profesionálního prosazování zájmů ČGS (O. Urban) 
� Prezentace firmy OAKS Consulting – profesionální lobbingová agentura, Ing. Duba – 

prezentace přílohou zápisu 
� Dotazy: finanční náročnost – s odbornou společností se utvoří záměr, platba je možná 

prostřednictvím sponzorů, risk sharing  
� Možnost paušálních plateb nepreferují, důležité definovat projekt s daným výsledkem 
� Budou pokračovat konzultace a bude předložena kalkulace jednotlivých projektů k diskusi  

 
10. Zpráva o 15. vzdělávacích a diskusních GE dnech, vyúčtování akce  

� Vyúčtování akce přílohou zápisu, 939 účastníků z toho 470 lékařů, celkový příjem od firem 
3 506 843, výnosy 4 904 059,- celkové náklady 4 858 350,-, přebytek 45 709,- ještě podléhá 
auditu bude schváleno v průběhu února  

� ČGS – odvedeno 250 000,- Kč 
 

11. Organizace postgraduálních kurzů (O. Urban) 
�       Návrh jednotné organizace každoročních kongresů tak, aby obsahovaly vždy postgraduální kurz    

                   (1 den), kompletní tematické pokrytí oboru v tříletém cyklu. Cílem je zrychlit tok informací  
v postgraduálním vzdělávání a sladit časově s délkou přípravy k atestaci. Bude dále diskutováno 
v rámci zasedání výboru.  

 
12. Společný kongres WGO/ČGS Gastro Prague 2020, 26. – 28. 11. 2020 v Praze (O. Urban) 

� Pokračuje příprava kongresu, prezentován návrh smluv s WGO: 1/ smlouva WGO x ČLS JEP – 
ČGS má odpovědnost za případnou ztrátu kongresu (řešeno depositem, který uloží Guarant u 
banky), 2/ smlouva Guarant (pořádající agentura) X ČLS JEP-ČGS. 

� WGO trvá na spojení kongresu s jednou národní akcí. Vzhledem k rekonstrukci hotelu Thermal 
v roce 2020 a k nutnosti přesunu místa konání Vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických 
dnů návrh přesunout konání kongresu do Prahy jako součást WGO kongresu 

� M. Lukáš – dotaz na garantovaný podíl ze zisku - O. Urban je smluvně ošetřeno (30 % ze zisku – 
Guarant, 30 % - ČGS, 30 % - WGO) + garantovaný zisk 100 000,- Kč od Guarantu ze Vzdělávacích 
a diskuzních gastroenterologických dnů  

� T. Hucl – dotaz na hospodářský výsledek WGO kongresů v minulých letech – O. Urban není znám 
� R. Keil – žádost o vysvětlení depositu a jeho použití 
� M. Bortlík – návrh na změnu 30 % ne ze zisku, ale z obratu 
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� R. Keil – návrh srovnat zisky s UEGW kongresem, který se konal v Praze – O. Urban – 
nesrovnatelné – jiný počet registrovaných (15 000 vs. 2 500) 

� Návrh usnesení: Přidružit Vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny 2020 k WGO kongresu 
� Hlasování o návrhu: PRO – 13 , PROTI – 0 , ZDRŽEL SE – 0 
� Rozhodnuto odložit podpis smlouvy po objasnění financování kongresu prezidentem kongresu 

prof. Špičákem, který bude pozván na další schůzi výboru.  
 

13. 36. český a slovenský gastroenterologický kongres, 27. – 29. 11. 2019 (M.Lukáš) 
� Prezentace přílohou zápisu – schéma kongresu 
� R. Keil navrhuje jako členy organizačního výboru celý výbor ČGS i SGS 
� O. Urban navrhuje jako členy organizačního výboru také J. Bureše, M. Zavorala a J. Špičáka 
� Opravit věk mladých gastroenterologů – do 36 let 

 
14. Členství v mezinárodních organizacích (O. Urban, I. Tachecí) 

� Vyhlášeny volby na pozici ESGE Member Society Councillor – O. Urban navrhuje kandidaturu 
I. Tachecí, bez protinávrhu 

Hlasování o návrhu: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1 
 

15. Zpráva o činnosti PS IBD a IBD center, IBD registr CREdIT (M. Bortlík) 
� 2 workshopy PS IBD v rámci 15. Vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnů  

v Karlových Varech 
� IBD pracovní dny Hořovice, 21. – 22. 3. 2019 (kryje se s Hradeckými GE dny, nebyla možná 

změna kvůli zahraničnímu hostovi) 
� Výjezdní zasedání PS IBD, 13. – 14. 6. 2019 
� Registr – počet pacientů 3 632 
� Jednání s VZP s náměstkem Šmehlíkem – podány informace o registru 
� Číslo 1/2019 časopisu Gastroenterologie a hepatologie bude věnováno IBD 
� Byl odeslán děkovný dopis na centra BL (prosinec 2018) 

 
16. Zpráva o činnosti FAP registru, spolupráce SÚKL (J. Cyrany)  

� Rozšíření preskripce mesalazinu, budesonidu a azathioprinu  
� Závěrečná zpráva FAP registru bude k dispozici pro členy výboru 
� Podána žádost o podporu FAP registru na rok 2019 – rozhodnutí cca v březnu 
� Otevřeny webové stránky FAP registru – www.polyposy.cz – sekce pro odborníky, pacienty, 

doporučené postupy, kontakty na zahraniční doporučení – sekce pro vkladatele do registru 
FAP 

� Nejbližší cíl – rozšíření center (Plzeň, ČB, Jihlava…) 
 

17. Zpráva o činnosti Sekce ambulantních gastroenterologů (L. Hrdlička) 
� Workshop v Karlových Varech – pozitivní ohlasy 
� Návrhy smluvních dodatků – semináře pro ambulantní gastroenterology, sponzor – konzultace 

individuální 
 

18. Webové stránky, diskusní fórum, mobilní aplikace (P. Vítek) 
� Mobilní aplikace – pozitivní ohlasy  
� Natočena dvě návodná videa – k mobilní aplikaci (B. Pipek a P. Vítek) + videoknihovna (S. 

Rejchrt), budou dána na youtube  
� Videoknihovna – nové akce  
� Problematika mobilní aplikace pro gastroenterologické pacienty – dotazy našich pacientů, 

příprava na koloskopii apod. - propagace přes gastroenterologické ambulance – příprava 
struktury 

� Dvojjazyčný web – přeložit základní kostru webu (O. Urban) 
 

19. Plán spolupráce s pacientskými organizacemi (J. Koželuhová) 
� Návrh vytvořit semináře pro praktické lékaře (záštita ČGS + jednotlivé pacientské organizace) 
� Medializace organizací v rámci kulturních akcí a festivalů – zástupci ČGS + zástupci 

pacientských organizací 
� Tvorba guidelines pro pacienty – péče o stomie, celiakie…. 
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20. Guarant partnerství – smlouvy se sponzory (M. Lukáš/L.Tošovská) 

� Probíhá 3 roky, v posledním roce příjem 1 530 000,-Kč 
 

21. Časopis Gastroenterologie a hepatologie (M. Lukáš) 
� Od roku 2019 – nová sekce – Statistika a bioanalýza v gastroenterologii a hepatologii – koeditor 

prof. Dušek   
� Struktura – změna v redakční radě – odstoupil prim. Greguš, nový koeditor gastrointestinální 

onkologie doc. T. Koller  
� Zájem o rozšíření předplatného časopisu na 505 členů SGS 
 

22. Přijímání nových členů (M. Pfeiferová) 
� přijímaní nových členů (M. Pfeiferová) – prezentovaní adepti přijati jednomyslně  

ČGS: 12 nových členů 
ES ČGS: 0 nových členů 
SMG ČGS: 4 noví členové 
Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS: 0 nových členů 

 
23. Různé 

� Klinické doporučené postupy 
� Mařatkova gastroenterologie – cílem uvést knihu na kongresu v listopadu 2019, poděkování za 

činnost editorovi prof. Zavoralovi a jeho týmu. 
� Předání čestného členství Prof. Špičákovi – v rámci 36. ČaS gastroenterologického kongresu 
� Dodat podněty – nejlepší monografie 2018 (K. Lukáš) 
� Dopis Česká podnikatelská pojišťovna (M. Lukáš), požádal S. Rejchrta o odpověď 

 
 
Termín následujícího jednání výboru ČGS ČLS JEP:  
3. 4. 2019, 15 hodin,  Praha Guarant International 
26. 6. 2019, 10 hodin, Praha Guarant International 
Výjezdní zasedání ČGS září 2019, Plzeň 
 
 
Zapsal: Ilja Tachecí     
Ověřil: Ondřej Urban 
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Evidence úkolů: 
 

Číslo: Úkol: Odpovídá: Termín: 
01/2019 Rozdělení kompetencí 

na stránky ČGS 
L. Tošovská 28.2.2019 

02/2019 Rozesílka nabídky 
registrací ESGE Days 
2019 pro členy ČGS 

S. Rejchrt, T. Hucl 5.2.2019 

03/2019 PS začlenit do seznamu 
pracovních skupin ČGS 
jako přílohu stanov 

M. Pfeiferová 15.2.2019 

04/2019 Schválení PS 
shromážděním členů 

M. Pfeiferová 28.11.2019 

05/2019 Výplata SMG za ESGE 
Guidelines 

B. Pipek, M. Pfeiferová 3.4.2019 

06/2019 Jednání s firmou 
OAKS, příprava 
kalkulací jednotlivých 
projektů 
 

L. Hrdlička 3.4.2019 

07/2019 Videa o videoknihovně 
a aplikaci ČGS přidat na 
youtube a rozšíření mezi 
členy 

P. Vítek 3.4.2019 

08/2019 Příprava aplikace pro 
gastroenterologické 
pacienty 

P. Vítek 3.4.2019 

9/2019 Anglická verze stránek 
ČGS 

P. Vítek, L. Tošovská 3.4.2019 

10/2019 Semináře pro praktické 
lékaře – návrh 
spolupráce 

J. Koželuhová 3.4.2019 

11/2019 Návrhy guidelines pro 
pacienty 

J. Koželuhová 3.4.2019 

12/2019 Odpověď na podnět 
ČPZP 

S. Rejchrt 28.2.2019 

  
 

 


